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วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับการดูแลหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่เป็นโรคหัวใจในขณะยังไม่ตั้งครรภ์
2. เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคหัวใจ
2.1 การดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคหัวใจในระยะก่อนเจ็บครรภ์คลอด
a. การดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคหัวใจเมื่อแรกฝากครรภ์
b. การดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคหัวใจในขั้นตอนการติดตาม 
c. แนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคหัวใจขณะตั้งครรภ์
2.2 การดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคหัวใจในระยะเจ็บครรภ์คลอด
a. ควรคลอดเมื่อใด
b. ช่องทางการคลอด
c. การชักน�ำให้เจ็บครรภ์คลอด และการเร่งคลอด
d. การพิจารณาการติดตามอาการผู้ป่วย 
e. การให้ยาบรรเทาปวด และยาระงับความรู้สึก
f. การให้ยาปฏิชีวนะเพื่อเป็นการป้องกันภาวะ infective endocarditis (IE)
   (antibiotic prophylaxis for infective endocarditis)
2.3 การให้ยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด
2.4 ท่าที่ใช้ในการคลอด (Position during labor and delivery)
3. เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคหัวใจในระยะหลังคลอด
4. เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับแนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคหัวใจประเภทต่าง ๆ

ต่อจากฉบับที่แล้ว

บทที่่� 6 การช่่วยชีีวิิตขั้้�นสููงในผู้้�ใหญ่่ (ADVANCED CARDIOVASCULAR LIFE SUPPORT)
สรุุปใจความสำำคััญและการเปลี่่�ยนแปลงหลััก
การเปลี่่�ยนแปลงที่่�สำ�ำ คััญในแนวทางการช่่วยชีีวิิตขั้�น้ สููงในผู้้�ใหญ่่ ปีี ค.ศ. 2010 ประกอบไปด้ว้ ย
• แนะนำำ�ให้้มีกี ารใช้้ Quantitative waveform capnography ในการยืืนยัันตำำ�แหน่่งท่่อหายใจ และเพื่่อ� ติิดตามดููคุณ
ุ ภาพของการทำำ� CPR
• แผนภููมิิการช่่วยชีีวิิตได้้รัับการปรัับปรุุงใหม่่ให้้เข้้าใจง่่ายกว่่าเดิิม และได้้รัับการออกแบบให้้เน้้นย้ำำ��ถึึงการให้้ความสำำ�คััญของการช่่วย
ชีีวิิตอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
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• ให้้ความสำำ�คััญกัับการติิดตามสภาวะทางสรีีรวิิทยามากยิ่่�งขึ้้น� โดยใช้้เพื่อ่� ช่่วยประเมิินและควบคุุมให้้เกิิดการช่่วยชีีวิตที่่
ิ มี� ปี ระสิิทธิิภาพ 
นอกจากนี้้�ยัังใช้้เพื่�อ่ ช่่วยในการวิินิิจฉััยว่่า ผู้้�ป่่วยกลัับมามีีการไหลเวีียนของเลืือดได้้เองแล้้วหรืือไม่่
• ไม่่แนะนำำ�ให้้ใช้้ Atropine ในการรัักษา PEA และ Asystole อีีกต่่อไป
• สำำ�หรัับการรัักษาผู้้�ป่่วย Bradycardia ที่่�มีีอาการและสััญญาณชีีพผิิดปกติิ แนะนำำ�วิิธีีใช้้ยา  chronotropic drug โดยหยดทางหลอด
เลืือด เป็็นอีีกทางเลืือกหนึ่่�งในการรัักษา นอกเหนืือจากการใช้้ pacing
• Adenosine สามารถใช้้ได้้อย่่างปลอดภััยและมีีประสิิทธิิภาพ ทั้้�งในการใช้้เพื่่�อช่่วยวิินิิจฉััย  และการรัักษา  undifferentiated regular
monomorphic wide-complex tachycardia
• ควรจััดให้้มีีการดููแลรัักษาผู้้�ป่่วยที่่�กลัับมามีีการไหลเวีียนเลืือดได้้เอง อย่่างเป็็นระบบ และส่่งต่่อการรัักษาไปยัังหอผู้้�ป่่วยอาการหนััก
โดยมีีผู้้�เชี่่�ยวชาญจากสหสาขาเข้้าร่่วมประเมิินสภาวะทาง physiology และ neurology ของผู้้�ป่่วย ทั้้�งนี้้� รวมถึึงการทำำ�การรัักษาด้้วย
การควบคุุมอุุณหภููมิิ (Therapeutic hypothermia) ด้้วย

คำำแนะนำำสำำหรัับการใช้้ Capnography

2010 (ใหม่่): แนะนำำ�ให้้ใช้้เครื่่�อง Capnography ชนิิด Quantitative waveform อย่่างต่่อเนื่่�องในผู้้�ป่่วยที่่�ใส่่ท่่อหายใจตลอดช่่วงเวลาที่่�
ได้้รัับการช่่วยชีีวิิต  โดยกรณีีผู้้�ป่่วยเป็็นผู้้�ใหญ่่ แนะนำำ�ให้้ใช้้เพื่่�อ (1) ยืืนยัันตำำ�แหน่่งท่่อหายใจ (2) ใช้้เฝ้้าติิดตามและประเมิินคุุณภาพ
การ CPR อย่่างต่่อเนื่่�อง (3) ตรวจจัับว่่าผู้้�ป่ว่ ยกลัับมามีีการไหลเวีียนเลืือดได้้เองแล้้วหรืือไม่่ โดยทั้้�งหมดนี้้� ใช้้การดููค่่า end tidal carbon
dioxide (PETCO2) (ภาพประกอบที่่� 3)
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2005 (เก่่า): แนะนำำ�ให้้ใช้้เครื่่�องตรวจจัับก๊๊าซ CO2 จากลมหายใจออกหรืือใช้้อุุปกรณ์์ตรวจจัับการใส่่ท่่อหายใจเข้้าหลอดอาหาร
(esophageal detector device) เพื่่�อยืืนยัันตำำ�แหน่่งท่่อหายใจ จาก AHA guideline ปีี ค.ศ. 2005 ระบุุถึึงการติิดตามค่่า PETCO2 ว่่ามีี
ประโยชน์์ในการใช้้เป็็นตััวชี้้�วััดชนิิด noninvasive เพื่�อ่ ดูู cardiac output ที่่�เกิิดขึ้้�นช่่วง CPR ได้้
เหตุุผล: การใช้้ waveform capnography อย่่างต่่อเนื่่�อง เป็็นวิิธีียืืนยัันตำำ�แหน่่งท่่อหายใจว่่าอยู่่�ในหลอดลมคอที่่�เชื่่�อถืือได้้มากที่่�สุุด
ในขณะนี้้� และสามารถใช้้เฝ้้าระวัังว่่าท่่อหายใจยัังอยู่่�ในตำำ�แหน่่งที่่�ถููกต้้องตลอดการรัักษา  แม้้ก่่อนหน้้านี้้�จะมีีหลายวิิธีีที่่�ถููกนำำ�มาใช้้
เพื่อ่� ยืืนยัันตำำ�แหน่่งท่่อหายใจ แต่่ก็ยั็ งั ไม่่มีวิี ธีิ ใี ดที่่�มีหลั
ี กั ฐานความน่่าเชื่่อ� ถืือเทีียบเท่่า โดยสถานการณ์์ที่่ผู้้�ป่
� ว่ ยมีีความเสี่่�ยงต่่อการเลื่่�อน
หลุุดของท่่อหายใจ หรืือท่่อหายใจขยัับเปลี่่�ยนที่่� คืือช่่วงระหว่่างการเคลื่่�อนย้้ายผู้้�ป่่วย บุุคลากรทางการแพทย์์ผู้้�ให้้การดููแลรัักษา 
ควรคอยสัังเกตการหายใจของผู้้�ป่่วยควบคู่่�ไปกัับการดูู capnographic waveform เสมอตลอดช่่วงเวลาดัังกล่่าว
จากการที่่�เลืือดไหลเวีียนสู่่�ปอดเพื่่อ� แลกเปลี่่�ยนก๊๊าซ carbon dioxide และออกมาทางลมหายใจ ทำำ�ให้้สามารถใช้้ capnography
เพื่่�อประเมิินและเฝ้้าติิดตามสภาวะทางสรีีรวิิทยาของผู้้�ป่่วยได้้ด้้วย  กล่่าวคืือ สามารถดููประสิิทธิิภาพของการกดหน้้าอก และใช้้เพื่่�อ
ตรวจดููว่า่ มีีการกลัับมาไหลเวีียนเลืือดได้้เอง (ROSC) แล้้วหรืือไม่่ การกดหน้้าอกที่่�ประสิิทธิิภาพไม่่เพีียงพอ (ไม่่ว่า่ จะเกิิดจากปััจจััยด้า้ น
ลัักษณะของผู้้�ป่่วยเอง หรืือจากสมรรถนะของผู้้�ช่่วยเหลืือ) จะพบค่่า PETCO2 ต่ำำ�� การที่่� cardiac output ของผู้้�ป่่วยลดลง หรืือผู้้�ป่่วย
ที่่�มีีการกลัับมาไหลเวีียนเลืือดได้้เองแล้้วกลัับไปหััวใจหยุุดเต้้นซ้ำำ�� สามารถทำำ�ให้้ค่่า  PETCO2 ต่ำำ��ได้้เช่่นกััน ในทางตรงกัันข้้ามพบว่่า 
เมื่่�อมีีการกลัับมาไหลเวีียนเลืือดได้้เอง (ROSC) จะพบว่่าค่่า PETCO2 สููงขึ้้�นอย่่างชััดเจน

แผนปฏิิบััติิการช่่วยชีีวิิตที่่�ปรัับปรุุงให้้เรีียบง่่ายขึ้้�น และ แผนภููมิิใหม่่เพิ่่�มเติิม
2010 (ใหม่่): แผนปฏิิบัติั กิ ารช่่วยชีีวิตขั้้
ิ น� สููงถููกปรัับปรุุงจากเดิิมให้้สามารถเข้้าใจได้้ง่ายขึ้้
่ น� และเพิ่่�มการให้้ความสำำ�คััญของการทำำ� CPR
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ซึ่่�งประกอบด้้วย การกดหน้้าอกที่่�ถูกู ต้้อง , ลดการรบกวนการกดหน้้าอกให้้น้อ้ ยที่่�สุดุ และ หลีีกเลี่่�ยงการช่่วยหายใจ
ที่่�มากเกิินไป นอกจากนี้้� การช่่วยชีีวิิตขั้้�นสููงยัังเป็็นการรัักษาที่่�ควรได้้รัับการบริิหารการทำำ�งานอย่่างเป็็นระบบและไม่่มีีการหยุุดรบกวน
โดยไม่่จำำ�เป็็นจนกว่่าจะครบรอบเวลาที่่�ประเมิินผู้้�ป่่วยได้้ ดัังแผนภููมิิ รููปภาพที่่� 4
2005 (เก่่า): แผนปฏิิบัติั กิ ารช่่วยชีีวิติ เดิิมของปีี ค.ศ. 2005 ใช้้แผนภููมิที่่ิ ป� ระกอบด้้วยลำำ�ดัับการรัักษาจััดตามความสำำ�คััญในการช่่วยชีีวิติ
เหตุุผล: ในการรัักษาภาวะหััวใจหยุุดนั้้�น การช่่วยชีีวิิตขั้้�นสููงที่่�ดีีจะมีีรากฐานมาจากการช่่วยชีีวิิตขั้้�นพื้้�นฐาน อัันประกอบด้้วยการทำำ�
CPR อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ เพื่�อ่ เพิ่่�มโอกาสการกลัับมามีีการไหลเวีียนเลืือดได้้เอง (ROSC)
ก่่อนปีี ค.ศ. 2005 การสอนการช่่วยชีีวิิตขั้้�นสููงในขณะนั้้�นถููกเชื่่�อว่่า  ได้้ทำำ�การ CPR ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพดีีเพีียงพอแล้้ว
จึึงไปให้้ความสำำ�คััญกัับการรัักษาเพิ่่�มเติิมในด้้านการช็็อกไฟฟ้้า (defibrillation) , การรัักษาด้้วยยา และการใช้้อุปุ กรณ์์ช่ว่ ยดููแลระบบทาง
เดิินหายใจ เช่่นการสอดท่่อหายใจ รวมไปถึึงทางเลืือกการรัักษาเพิ่่�มเติิมในภาวะคุุกคามชีีวิิตที่่�ต้้องดููแลเป็็นพิิเศษ จนในปีี ค.ศ. 2005
จึึงได้้กลัับมาให้้ความสำำ�คััญกัับการรัักษาพื้้�นฐานที่่�มีีหลัักฐานชััดเจนว่่าช่่วยเพิ่่�มโอกาสรอดชีีวิิตได้้ดีี นั่่�นคืือ การทำำ� CPR อย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ (ได้้แก่่ การกดหน้้าอกที่่�ลึึกและเร็็วเพีียงพอ , ปล่่อยให้้ทรวงอกขยายกลัับให้้สุุดหลัังจากการกดแต่่ละครั้้�ง, ลดการรบกวน
การกดหน้้าอกให้้น้้อยที่่�สุุด, และหลีีกเลี่่�ยงการช่่วยหายใจมากเกิินจำำ�เป็็น) ควบคู่่�ไปกัับการให้้ยาและการรัักษาด้้วยการสอดท่่อ
สำำ�หรัับแผนปฏิิบัติั ิการช่่วยชีีวิิตขึ้้�นสููง ปีี ค.ศ.2010 นั้้�นยัังให้้ความสำำ�คััญในส่่วนนี้้�เช่่นกััน การ CPR ในทางอุุดมคติิควรจะมีีการติิดตาม
การเปลี่่�ยนแปลงทางสรีีรวิิทยา  , ติิดตามดููว่่าผู้้�ป่่วยได้้รัับก๊๊าซ oxygen อย่่างเพีียงพอ และรีีบให้้การรัักษาด้้วยการช็็อกไฟฟ้้าเมื่่�อมีีข้้อ
บ่่งชี้้� และในขณะเดีียวกััน บุุคลากรทางการแพทย์์ที่่�ให้้การรัักษาควรทำำ�การประเมิิน ค้้นหา และรัักษาสิ่่�งที่่�อาจเป็็นสาเหตุุการเสีียชีีวิติ
ไปพร้้อม  ๆ กัันด้้วย  ในขณะนี้้�ยัังไม่่มีีหลัักฐานทางคลิินิิกมากเพีียงพอว่่าการรีีบสอดท่่อหายใจ หรืือการใช้้ยากู้้�ชีีวิิตจะช่่วยเพิ่่�มอััตรา
การรอดชีีวิิตจนถึึงวัันออกจากโรงพยาบาลโดยที่่�มีีการทำำ�งานของระบบประสาทที่่�ปกติิได้้
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รููปภาพที่่� 4: แผนภููมิิวงกลม ACLS

ลดความสำำคััญของเครื่่�องมืือ/อุุปกรณ์์, ยา และการรัักษาที่่�ไม่่จำำเป็็นอื่่�น ๆ
แผนปฏิิบัติั กิ ารช่่วยชีีวิตขั้้
ิ น� สููงถููกปรัับเปลี่่�ยนให้้เข้้าใจง่่ายกว่่าเดิิม เน้้นเฉพาะการรัักษาที่่�จะให้้ผลลััพธ์ที่่์ ดี� เี ป็็นสำำ�คััญ ซึ่่�งคืือการ
ทำำ� CPR อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และให้้การรัักษาโดยการช็็อกไฟฟ้้าในผู้้�ป่่วย VF , pulseless VT ส่่วนการรัักษาอื่่�นๆอัันได้้แก่่ การให้้ยา
ทางหลอดเลืือด และการสอดท่่อหายใจนั้้�นยัังแนะนำำ�ให้้ปฏิิบัติั อิ ยู่่� แต่่ต้อ้ งไม่่รบกวนทั้้�งการกดหน้้าอกและการรัักษาด้้วยการช็็อกไฟฟ้้า

ปรัับแผนภููมิิการใช้้ยา
2010 (ใหม่่): ไม่่แนะนำำ�ให้้ใช้้ Atropine สำำ�หรัับการรัักษา PEA / Asystole อีีกต่่อไป และได้้ถอดยา Atropine ออกจากแผนปฏิิบัติั ิการ
ช่่วยชีีวิตขั้้
ิ �นสููงแล้้วเช่่นกััน การรัักษา PEA / Asystole แนะนำำ�ให้้เป็็นไปตามแนวทางแผนปฏิิบััติิการช่่วยชีีวิตขั้้
ิ �นสููงแบบล่่าสุุด
สำำ�หรัับแผนการรัักษา  Tachycardia ที่่�มีีชีีพจรได้้ถููกปรัับปรุุงให้้ง่่ายขึ้้�น มีีการแนะนำำ�ให้้ใช้้ Adenosine เพื่่�อช่่วยวิินิิจฉััยและ
รัักษาผู้้�ป่่วย tachycardia ที่่�มีีสััญญาณชีีพปกติิ และคลื่่�นไฟฟ้้าเป็็นแบบ regular monomorphic wide-complex tachycardia ได้้ (ทั้้�งใน
4
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แผนการช่่วยชีีวิิตสำำ�หรัับผู้้�ใหญ่่และเด็็ก) ข้้อควรระวัังสำำ�คััญคืือ ไม่่ควรใช้้ Adenosine กัับผู้้�ป่่วย irregular wide complex tachycardia
เพราะอาจทำำ�ให้้แย่่ลงและเป็็น VF ได้้
สำำ�หรัับแผนการรัักษา  Bradycardia ในผู้้�ใหญ่่ที่่�มีีอาการแสดงจากชีีพจรช้้าและสััญญาณชีีพผิิดปกติิ ได้้แนะนำำ�ให้้ใช้้ยากลุ่่�ม 
Chronotropic drug หยดเข้้าทางหลอดเลืือดได้้ ถืือเป็็นการรัักษาทางเลืือกอีีกทางนอกเหนืือจากการ pacing
2005 (เก่่า): แนะนำำ�ให้้ใช้้ Atropine ในแผนปฏิิบััติิการช่่วยชีีวิตขั้้
ิ �นสููงในผู้้�ป่่วย Asystole หรืือ slow PEA ได้้ ส่่วนในแผน Tachycardia
นั้้�น แนะนำำ�ให้้ใช้้ Adenosine เฉพาะใน tachycardia กลุ่่�ม regular narrow-complex reentry supraventricular tachycardia เท่่านั้้�น
สำำ�หรัับแผน Bradycardia การใช้้ยากลุ่่�ม Chronotropic drug หยดทางหลอดเลืือดดำำ� แนะนำำ�ให้้ใช้้หลัังจากที่่�ผู้้�ป่่วยได้้ยา Atropine แล้้ว
ไม่่ดีีขึ้้�น หรืือเพื่่�อรอจนกว่่าจะได้้ pacing มาเท่่านั้้�น
เหตุุผล: เห็็นได้้ว่า่ มีีการเปลี่่�ยนแปลงหลายอย่่างในการรัักษาผู้้�ป่่วย arrhythmias จากหลัักฐานทางคลิินิกิ ในปััจจุุบันั พบว่่า การใช้้ Atropine
ใน Asystole / PEA ดููเหมืือนจะไม่่มีีผลทางการรัักษาใดๆ ด้้วยเหตุุนี้้�จึึงทำำ�ให้้ถอด Atropine ออกจากรายการยาในแผนปฏิิบัติั ิการช่่วย
ชีีวิิต นอกจากนี้้�ยัังมีีหลัักฐานใหม่่ที่่�บ่่งว่่า Adenosine สามารถใช้้ในการประเมิิน วิินิิจฉััย และรัักษา Tachycardia ที่่�มีีสััญญาณชีีพปกติิ
และคลื่่�นไฟฟ้้าเป็็นแบบ regular monomorphic wide-complex ได้้อย่่างปลอดภััยและได้้ผลดีี แต่่ต้อ้ งเป็็นคลื่่�นไฟฟ้้าแบบ regular เท่่านั้้น�
สำำ�หรัับแผน Bradycardia การให้้ยา Chronotropic drug ได้้ประสิิทธิิภาพทััดเทีียมกัับการใช้้ external transcutaneous pacing

การดููแลหลัังการช่่วยชีีวิิต
2010 (ใหม่่): การดููแลหลัังการช่่วยชีีวิิต ถููกแยกออกมาเป็็นหััวเรื่่�องใหม่่ในแนวปฏิิบัติั ิการช่่วยชีีวิิต AHA ค.ศ.2010 โดยมีีวััตถุุประสงค์์
เพื่่�อเพิ่่�มอััตราการรอดชีีวิิตของผู้้�ป่่วย หลัังจากกลัับมามีีการไหลเวีียนเลืือดได้้เอง และได้้รัับไว้้รัักษาต่่อในโรงพยาบาล โดยควรจััดให้้มีี
การดููแลหลัังการช่่วยชีีวิตที่่
ิ มี� กี ารทำำ�งานเป็็นระบบอย่่างครอบคลุุม , มีีการวางโครงสร้้างการทำำ�งานเพื่่อ� ดููแลรัักษาผู้้�ป่่วยแบบบููรณาการ
โดยสหสาขาวิิชาชีพ 
ี และทำำ�ให้้แนวทางนี้้�ประสบความสำำ�เร็็จอย่่างยั่่�งยืืน (กล่่องข้้อความ 3)

การรัักษาควรประกอบไปด้้วยการดููแลทั้้�งระบบ cardiopulmonary และ neurology การรัักษาด้้วยการควบคุุมอุุณหภููมิิ
(Therapeutic hypothermia) และการสวนหลอดเลืือดหััวใจ (percutaneous coronary interventions, PCIs) นั้้�น ควรทำำ�เมื่่�อมีีข้้อบ่่งชี้้�
(อ่่านเพิ่่�มเติิมในบท Acute coronary syndrome) นอกจากนี้้� การชัักยัังพบได้้บ่่อยในผู้้�ป่่วยหััวใจหยุุดเต้้น จึึงควรได้้รัับการตรวจคลื่่�น
ไฟฟ้้าสมอง (EEG) เพื่่�อช่่วยวิินิิจฉััยและตรวจซ้ำำ��บ่่อย ๆ ในผู้้�ป่่วยที่่�กลัับมามีีการไหลเวีียนเลืือดได้้เองแล้้วแต่่ยัังคงไม่่รู้้�สึึกตััว
2005 (เก่่า): การดููแลหลัังจากการช่่วยชีีวิติ เดิิม ถูกู รวมอยู่่�ในบทการช่่วยชีีวิตขั้้
ิ น� สููงสำำ�หรัับผู้้�ใหญ่่ตามแนวปฏิิบัติั กิ ารช่่วยชีีวิตปี
ิ  ค
ี .ศ. 2005
การรัักษาด้้วยการควบคุุมอุุณหภููมิิ (Therapeutic hypothermia) ได้้ถููกแนะนำำ�ให้้ใช้้ในผู้้�ป่่วยที่่�หััวใจหยุุดจากนอกโรงพยาบาล แบบที่่�มีี
ผู้้�เห็็นเหตุุการณ์์และคลื่่�นไฟฟ้้าหััวใจแรกเป็็นแบบ VF เท่่านั้้�น นอกจากนี้้� ยัังแนะนำำ�ให้้ (1) ช่่วยการทำำ�งานของระบบ hemodynamic,
respiratory, และ neurology (2) ค้้นหาและรัักษาสาเหตุุของหััวใจหยุุดที่่�จะสามารถรัักษาได้้ (3) ติิดตามดููอุุณหภููมิิกายของผู้้�ป่่วยและ
ให้้การรัักษา อย่่างไรก็็ตาม หลัักฐานที่่�สนัับสนุุนในขณะนั้้�นยัังไม่่เพีียงพอ
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เหตุุผล: นัับจากปีี ค.ศ. 2005 มีีการศึึกษาแบบไม่่สุ่่�มตััวอย่่าง 2 งานวิิจััยที่่�เป็็นแบบ concurrent control และ อีีกหลายงานวิิจััยที่่�เป็็น
แบบ historical control ได้้มีีข้้อมููลบ่่งชี้้�ว่่า  การทำำ� therapeutic hypothermia ในผู้้�ป่่วยที่่�เสีียชีีวิิตในโรงพยาบาล (in hospital cardiac
arrest) และ ผู้้�ที่่�เสีียชีีวิิตจากนอกโรงพยาบาล (out-of-hospital cardiac arrest) ที่่�คลื่่�นไฟฟ้้าหััวใจแรกเป็็น PEA / Asystole นั้้�น อาจได้้
ประโยชน์์ด้ว้ ยเช่่นกััน การจััดการระบบการดููแลภายหลัังการช่่วยชีีวิิตแบบบููรณาการโดยสหสาขาวิิชาชีพ 
ี เพื่อ่� ช่่วยสนัับสนุุนการทำำ�งาน
ของระบบ hemodynamic , neurology และ การควบคุุมเมตาโบลิิสม์์ (รวมถึึงการควบคุุมอุุณหภููมิิ therapeutic hypothermia) ด้้วยนั้้�น
จะช่่วยให้้เพิ่่�มโอกาสรอดชีีวิติ จนกลัับบ้้านได้้มากขึ้้น�  ทั้้�งในผู้้�ป่่วยประเภทหััวใจหยุุดเต้้นจากนอกและในรพ. แม้้ในขณะนี้้�จะยัังไม่่สามารถ
ระบุุได้้ว่่าเป็็นจากผลการรัักษาอื่่�น ๆ ด้้วยหรืือไม่่เนื่่�องจากมีีหลายปััจจััย  แต่่อย่่างน้้อยการดููแลดัังกล่่าวนี้้�ก็็ช่่วยเพิ่่�มอััตราการรอดชีีวิิต
จนกลัับบ้้านได้้มากขึ้้�น

ผลของการควบคุุมอุุณหภููมิิต่่อปััจจััยพยากรณ์์ผลลััพธ์์
มีีการศึึกษาวิิจััยจำำ�นวนมาก พยายามค้้นหาปััจจััยที่่�ช่่วยพยากรณ์์ผลลััพธ์์ที่่�ไม่่ได้้จากผู้้�ป่่วยกลุ่่�มที่่�ไม่่กลัับมาตื่่�นรู้้�สึึกตััวหลัังมีี
การไหลเวีียนเลืือดได้้เอง แต่่การศึึกษาดัังกล่่าวส่่วนใหญ่่เกิิดขึ้้�นในช่่วงที่่�ยัังไม่่มีีการรัักษาด้้วย  therapeutic hypothermia ต่่อมามีีการ
ศึึกษาที่่�พบว่่าผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับ therapeutic hypothermia บางส่่วนมีีผลการรัักษาดีีแม้้จากการประเมิินด้้วยวิิธีีมาตรฐานแบบเดิิม คืือการ
ประเมิินด้้วย neuroelectrophysiology และการตรวจร่่างกายทางระบบประสาทในวัันที่่� 3 นั้้�นจะบ่่งชี้้�ว่่าผู้้�ป่่วยไม่่มีีการตอบสนองและมีี
พยากรณ์์โรคที่่�ไม่่ดีีก็็ตาม  จากหลัักฐานดัังกล่่าวทำำ�ให้้พบว่่า  การประเมิินเพื่่�อพยากรณ์์ผลลััพธ์์ทางระบบประสาทตามวิิธีีเดิิม  อาจไม่่
สามารถนำำ�มาใช้้พยากรณ์์โรคในผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับการรัักษาด้้วย therapeutic hypothermia ได้้
ความพยายามในการหาปััจจััยพยากรณ์์ผลลััพธ์์ที่่�ไม่่ดีีทางระบบประสาท  ในผู้้�ป่่วยที่่�ยัังไม่่รู้้�สึึกตััวหลัังกลัับมามีีการไหลเวีียน
เลืือดเป็็นปกติิแล้้ว เป็็นสิ่่�งที่่�ท้าทาย
้
และยัังต้้องการการศึึกษาวิิจัยั เพิ่่�มเติิม การพิิจารณาหยุุดยาหรืือจำำ�กััดการรัักษาต่่อเนื่่�อง โดยเฉพาะ
ในช่่วงแรกหลัังจากที่่�ผู้้�ป่่วยกลัับมามีีการไหลเวีียนเลืือดได้้เองใหม่่ๆ ควรทำำ�ด้้วยความระมััดระวัังอย่่างยิ่่�ง
ในปััจจุุบััน มีีการผ่่าตััดปลููกถ่่ายอวััยวะและเนื้้�อเยื่่�อต่่างๆมากขึ้้�น ในขณะที่่�ผู้้�บริิจาคยัังมีีไม่่เพีียงพอ บุุคลากรทางการแพทย์์
ผู้้�ให้้การรัักษาอาจให้้คำำ�แนะนำำ�กัับครอบครััวของผู้้�ป่่วยเรื่่�องการบริิจาคอวััยวะอย่่างเหมาะสม  โดยขึ้้�นกัับความประสงค์์ของผู้้�ป่่วยและ
ครอบครััวเป็็นหลััก

การพิิจารณาปรัับลดความเข้้มข้้นก๊๊าซ oxygen ในการรัักษาหลัังจากมีีการไหลเวีียนเลืือดได้้เอง โดยพิิจารณา
จากค่่าความอิ่่�มตััวของ oxyhemoglobin
2010 (ใหม่่) : หลัังจากผู้้�ป่่วยกลัับมามีีการไหลเวีียนเลืือดได้้เองแล้้ว ควรทำำ�การตรวจและติิดตามวััดค่่าความอิ่่�มตัวั ของ oxyhemoglobin
หากมีีอุปุ กรณ์์ที่่สามา
�
รถทำำ�ได้้ในสถานพยาบาลนั้้�น ควรทำำ�การปรัับการรัักษาโดยการให้้ oxygen ตามค่่าความอิ่่�มตัวั ของ oxyhemoglobin
โดยให้้มีีค่่าความอิ่่�มตััวมากกว่่าหรืือเท่่ากัับ 94% โดยใช้้ Fraction of inspired O2 (FIO2) น้้อยที่่�สุุด เพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงภาวะ Hyperoxia แต่่
ในขณะเดีียวกัับก็็ต้้องได้้รัับ oxygen มากเพีียงพอ
2005 (เก่่า) : ไม่่มีีข้้อมููลจำำ�เพาะที่่�กล่่าวถึึงการปรัับการช่่วยหายใจ (weaning)
เหตุุผล : ควรพยายามรัักษาระดัับค่่าความอิ่่�มตััว oxyhemoglobin ให้้อยู่่�ที่่� 94% - 99% เท่่าที่่�จะทำำ�ได้้ เพื่่�อให้้ผลการรัักษาที่่�ดีี แม้้จาก
คำำ�แนะนำำ�การรัักษาของ ACLS task force of the international consensus on CPR and ECC ปีี ค.ศ. 20102,3 จะยัังไม่่มีีหลัักฐานมาก
เพีียงพอที่่�จะแนะนำำ�แนวทางการปรัับหรืือการหย่่าเครื่่�องช่่วยหายใจได้้ แต่่จากการศึึกษาล่่าสุดุ 5 มีีข้อ้ มููลถึึงผลเสีียจากภาวะ Hyperoxia
ในการรัักษาผู้้�ป่่วยที่่�กลัับมามีีการไหลเวีียนเลืือดเอง โดยเมื่่�อวััดค่่าอิ่่�มตััวของก๊๊าซ oxygen ได้้ 100% อาจหมายถึึงค่่า PaO2 ระหว่่าง 80
ถึึง 500 มม.ปรอทได้้ จึงึ มีีมติคำิ ำ�แนะนำำ�จากผู้้�เชี่่ย� วชาญทั้้�ง ACLS และ PALS ว่่า หากมีีอุปุ กรณ์์ในสถานพยาบาลนั้้�น ควรทำำ�การติิดตาม
ค่่าความอิ่่�มตััวของ oxyhemoglobin และปรัับปริิมาณ oxygen ที่่�ใช้้ในการรัักษา โดยให้้ค่่าความอิ่่�มตััวอยู่่�ที่่� 94% ขึ้้�นไปแต่่ไม่่ถึึง 100%
6
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ภาวะคุุกคามต่่อชีีวิิตที่่�ต้้องดููแลเป็็นพิิเศษ

2010 (ใหม่่) : เพิ่่�มคำ�ำ แนะนำำ�และแนวทางการรัักษาภาวะคุุกคามต่่อชีีวิตที่่
ิ ต้� อ้ งดููแลเป็็นพิิเศษเป็็น 15 สถานการณ์์ ประกอบด้้วย หอบหืืด,
anaphylaxis, หััวใจหยุุดเต้้นในหญิิงตั้้�งครรภ์์, ความผิิดปกติิของ electrolyte ที่่�เป็็นอัันตรายต่่อชีีวิติ , หััวใจหยุุดเต้้นจากการได้้รับั สารพิิษ,
หััวใจหยุุดเต้้นที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องจากการบาดเจ็็บ, accidental hypothermia และเพิ่่�มหััวข้้อใหม่่ คืือ โรคอ้้วนรุุนแรง (morbid obesity),
ภาวะลิ่่�มเลืือดอุุดกั้้�นในปอด (pulmonary embolism), การเสีียชีวิี ติ จากอุุบัติั ภัิ ยหิ
ั มิ ะถล่่ม (avalanche), การเสีียชีวิี ติ ระหว่่างการสวนหััวใจ
PCI, ภาวะหััวใจถููกบีีบรััด (cardiac tamponade), และการเสีียชีวิี ิตระหว่่างการผ่่าตััดหััวใจ (cardiac surgery)
2005 (เก่่า) : มีี 10 สถานการณ์์
เหตุุผล : ภาวะหััวใจหยุุดในบางสถานการณ์์ต้้องการการรัักษา หรืือการทำำ�หััตถการบางอย่่างเพิ่่�มเป็็นพิิเศษนอกเหนืือไปจากในแผน
ปฏิิบััติิการช่่วยชีีวิิตขั้้�นพื้้�นฐานและขั้้�นสููง สถานการณ์์เหล่่านี้้�มัักพบไม่่บ่่อยนััก จึึงยากที่่�จะทำำ�การศึึกษาวิิจััยแบบสุ่่�มตััวอย่่างเพื่่�อ
เปรีียบเทีียบวิิธีีการรัักษาหลาย ๆ แบบได้้ การรัักษาในสถานการณ์์จำำ�เพาะเช่่นนี้้�จึึงมีีหลัักฐานค่่อนข้้างจำำ�กััด และส่่วนใหญ่่เป็็นมติิคำำ�
แนะนำำ�การรัักษาจากคณะผู้้�เชี่่ย� วชาญที่่�มีปี ระสบการณ์์ในด้้านนั้้�น ๆ หััวข้้อดัังกล่่าวจะรวมถึึงการรัักษาเพื่อ่� ป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดภาวะหััวใจ
หยุุดเต้้น ที่่�จำำ�เป็็นต้้องมีีรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมมากกว่่าการรัักษาตามแนวทางช่่วยชีีวิิตปกติิด้้วย

บทที่่� 7 ภาวะหลอดเลืือดหััวใจเกิิ ด การอุุ ด ตัันหรืือตีีบแคบเฉีี ย บพลััน (ACUTE CORONARY
SYNDROMES)
สรุุปใจความสำำคััญและการเปลี่่�ยนแปลงหลััก

แนวทางการวิินิจิ ฉััยและดููแลภาวะที่่�เกิิดจากการอุุดตัันหรืือตีีบแคบของหลอดเลืือดหััวใจอย่่างฉัับพลััน (ACS) ได้้รับั การปรัับปรุุง
เพื่่�อกำำ�หนดขอบเขตการรัักษาให้้กัับบุุคลากรทางการแพทย์์ ที่่�ให้้การดููแลผู้้�ป่่วยที่่�คาดว่่าหรืือยืืนยัันว่่าเป็็น ACS ภายในหนึ่่�งชั่่�วโมงแรก
หลัังจากมีีอาการ เป้้าหมายแรกในการรัักษาผู้้�ป่่วยที่่�มีี ACS สอดคล้้องกัับแนวทางการดููแลรัักษาจาก ECC and AHA/American College
of Cardiology Guidelines ฉบัับก่่อน ซึ่่�งมีีจุุดประสงค์์ดัังนี้้�

ระบบการดููแลรัักษาผู้้�ป่่วยที่่�มีีภาวะกล้้ามเนื้้�อหััวใจขาดเลืือดชนิิดที่่�มีีการยกของ ST-Segment

การดููแลรัักษา STEMI อย่่างเป็็นระบบ ต้้องอาศััยการทำำ�งานร่่วมกัันอย่่างเป็็นโครงข่่ายตั้้�งแต่่ชุุมชน, ระบบบริิการการแพทย์์
ฉุุกเฉิิน, แพทย์์ และโรงพยาบาล ซึ่่�งรวมไปถึึงการจััดโครงการให้้ความรู้้�แก่่ชุุมชน เพื่่�อให้้สามารถทราบถึึงอาการ ACS ตั้้�งแต่่เริ่่�มแรก
การพััฒนาระบบรัับแจ้้งและสั่่�งการ EMS ให้้สามารถให้้คำำ�แนะนำำ�และการรัักษาได้้ตั้้�งแต่่ระดัับก่่อนเข้้ามาถึึงโรงพยาบาล การนำำ�ส่่งมา 
ยัังห้้องฉุุกเฉิิน รวมไปถึึงการจััดการภายในทั้้�งระดัับระหว่่างแผนก และระหว่่างโรงพยาบาล เพื่�อ่ ให้้ได้้รัับการดููแลรัักษาที่่�เหมาะสม
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Out-of-Hospital 12-Lead ECGs
กุุญแจสำำ�คััญอย่่างหนึ่่�งในการดููแลรัักษา STEMI คืือการทำำ� 12 lead-ECG และส่่งผลหรืืออ่่านผล ร่่วมกัับการแจ้้งให้้ โรงพยาบาล
ปลายทางที่่�จะนำำ�ส่่งได้้เตรีียมพร้้อมในการดููแลผู้้�ป่่วย แนวทางการดููแลของ AHA และ ECC ที่่�ออกมาในปีี 2000 ได้้แนะนำำ�ให้้ทำำ�การ
ตรวจคลื่่�นไฟฟ้้าหััวใจ 12 leads ตั้้�งแต่่ก่่อนมาถึึงโรงพยาบาล และมีีหลัักฐานรัับรองว่่าสามารถลดระยะเวลาทำำ� reperfusion with
fibrinolytic therapy ได้้ ยิ่่�งไปกว่่านั้้�น เมื่่�อไม่่นานมานี้้�ยัังพบว่่า สามารถลดระยะเวลาก่่อนทำำ� Primary PCI และยัังช่่วยในการคััดกรอง
ผู้้�ป่่วย ในการตััดสิินใจนำำ�ส่่งไปยัังโรงพยาบาลที่่�เหมาะสมได้้ เมื่่�อ EMS หรืือแพทย์์ที่่�ห้้องฉุุกเฉิินได้้แจ้้งให้้แผนกหััวใจ และทีีม cardiac
catheterization laboratory พบว่่า สามารถลดระยะเวลา reperfusion times ได้้อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ

การคััดกรองผู้้�ป่่วยเพื่่�อนำำส่่งไปยัังโรงพยาบาลที่่�มีีศัักยภาพในการทำำ PCI
ดูู Criteria ในการคััดกรองผู้้�ป่่วยหลัังมีีภาวะหััวใจวายไปยััง PCI Center ได้้ในเอกสารคำำ�แนะนำำ�

การดููแลครอบคลุุมสำำหรัับผู้้�ป่่วยหลัังหััวใจวาย ที่่�ได้้รัับการยืืนยัันว่่าเป็็น STEMI หรืือคาดว่่าเป็็น ACS
การทำำ� PCI ในผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รับั การกู้้�ชีีวิตหลั
ิ งั ภาวะหััวใจวายในผู้้�ใหญ่่ มีีความสััมพันั ธ์์กับั ผลการรัักษาที่่�น่าพ
่ อใจ จึึงมีีเหตุุผลเพีียง
พอที่่�จะรวมการทำำ� Cardiac catheterization เข้้าใน post-cardiac arrest protocol เพื่่�อเป็็นส่่วนหนึ่่�งของกระบวนการทั้้�งหมด เพื่�อ่ เพิ่่�ม 
neurologically intact survival ในผู้้�ป่่วยกลุ่่�มนี้้�  
ในผู้้�ป่่วยที่่�มีีภาวะ out-of-hospital cardiac arrest เนื่่�องจาก VF, แนะนำำ�ให้้ทำำ�การฉีีดสีีร่่วมกัับการถ่่างขยายหลอดเลืือดแดง
ที่่�ตีบี อย่่างรีีบด่่วน แม้้ว่าคลื่่
่ น� ไฟฟ้้าหัวั ใจภายหลัังการเกิิดหััวใจวายอาจไม่่ชัดั เจน หรืือแปลผลได้้ยาก การทำำ�การฉีีดสีีหลอดเลืือดโคโรนา
รีี ในผู้้�ป่่วยที่่�สงสััยว่าหั
่ วั ใจวายด้้วยสาเหตุุของหััวใจขาดเลืือดอย่่างสมเหตุุสมผล แม้้ว่า่ จะไม่่ชัดั เจนว่่าเป็็น STEMI หรืือไม่่ก็ตาม 
็ นอกจาก
นี้้�การที่่�ผู้้�ป่ว่ ยยัังอยู่่�ในภาวะโคม่่าหลังั ภาวะหััวใจวายนอกโรงพยาบาล ซึ่่�งพบได้้บ่อ่ ย ไม่่ควรเป็็นข้้อห้้ามในการพิิจารณาทำำ�การฉีีดสีีร่ว่ ม
กัับการถ่่างขยายหลอดเลืือดแดง (อ่่านเพิ่่�มเติิมในหััวข้้อการดููแลผู้้�ป่่วยภายหลัังหััวใจวาย)

การเปลี่่�ยนแปลงคำำแนะนำำในการรัักษาในส่่วน immediate general treatment (รวมถึึงการให้้ออกซิิเจน และ
มอร์์ฟีีน)
2010 (ใหม่่) : ไม่่จำำ�เป็็นต้้องให้้ออกซิิเจนในผู้้�ป่่วยที่่�ไม่่มีีภาวะหายใจผิิดปกติิ หากมีีระดัับ oxyhemoglobin saturation ≥ 94% และ
ควรระมััดระวัังการให้้มอร์์ฟีีนในผู้้�ป่่วย Unstable Angina
2005 (เดิิม) : แนะนำำ�ให้้ออกซิิเจนในผู้้�ป่่วยทุุกรายที่่�มีีภาวะน้ำำ��ท่่วมปอดที่่�ชััดเจน หรืือมีี arterial oxyhemoglobin saturation ≤ 90%
และสมเหตุุผลที่่�จะให้้ออกซิิเจนในผู้้�ป่่วย  ACS ทุุกราย  ในช่่วง 6 ชั่่�วโมงแรกหลัังมีีอาการ มอร์์ฟีีนเป็็นยาแก้้ปวดแนะนำำ�ในผู้้�ป่่วยที่่�
ไม่่ตอบสนองต่่อการรัักษาด้้วยไนเตรท แต่่ไม่่แนะนำำ�ให้้ใช้้ในผู้้�ป่่วยที่่�อาจจะมีีภาวะขาดน้ำำ��
เหตุุผล : ผู้้�ในบริิการทางการแพทย์์ฉุุกเฉิินสามารถให้้ออกซิิเจน ในช่่วงแรกที่่�เริ่่�มประเมิินผู้้�ป่่วยที่่�อาจเป็็น ACS ได้้ แต่่ยัังไม่่มีีหลัักฐาน
ยืืนยัันเพีียงพอถึึงการให้้เป็็นประจำำ�ในผู้้�ป่่วย Uncomplicated ACS หากผู้้�ป่่วยมีีภาวะหายใจลำำ�บาก หรืือมีีภาวะขาดออกซิิเจนในเลืือด
หรืือมีีหััวใจล้้มเหลวชััดเจน ผู้้�ให้้การดููแลควรปรัับให้้ออกซิิเจนเท่่าที่่�จำำ�เป็็นเพื่�อ่ ให้้ได้้ Oxyhemoglobin saturation ≥ 94% และควรใช้้
มอร์์ฟีีนอย่่างระมััดระวัังในผู้้�ป่่วย unstable angina/ non-STEMI เนื่่�องจากพบว่่ามีีความ สััมพัันธ์์กัับอััตราตายที่่�สููงขึ้้�น

อ่านต่อฉบับหน้า
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